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Van de Redactie ...

Dit is weer de eerste KK voor het seizoen 2007-2008. Nu kan het echt beginnen.
Iedereen zit bij zijn/haar eigen onderdeel en de nesten, volkjes en patrouilles
kunnen worden gemaakt.
Voor alle kinderen die zijn overgevlogen is het weer even spannend, wat zal het
worden en kan ik dit wel?
Voor sommige bestuursleden en leiding is het ook even anders. Anke en Milroy
(de groepsbegeleidster en de groepsvoorzitter) zijn wat we noemen samen
hoogzwanger en misschien, terwijl ik dit schrijf, bevallen.
Zodra we weten of ze een zoon of dochter hebben laten we dat natuurlijk weten.
Verder is er een kleine leiding verschuiving geweest omdat Bas bij de scoutsleiding voor enige tijd afwezig is. Hij is als vrijwilliger naar Israel vertrokken. Ook
als we van hem horen hoe het hem vergaat zullen we het laten weten. We zijn
erg blij dat Wesley het scoutsteam is gaan versterken.
De volgende KK zal rond 13 december uitkomen. De deadline is dan 6 december
voor het inleveren van de copy.

Overvliegen ...
Colofon
Redactie:
Bart Gerritsma
Milroy v. d. Bor
Hans Roosen
kkn@kameleonkinheim.nl
Bestuur:
Voorzitter:
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023-5397970
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Penningmeester:
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Afgelopen zaterdag is het overvliegspektakel uitgelopen op een heuze dierentuin.
Steve Irwin, directeur van de Australian Zoo, zat namelijk met zijn handen in het
haar. Al zijn apen, olifanten, pinguins, tijgers en vissen waren ontsnapt en dat
terwijl er net die dag een controle door een inspecteur gepland stond.
De bevers, welpen, kabouters, scouts en zelfs de
explo's boden de helpende hand en leende zich gedurende 2 uur als dier.
Middels spelletjes, aanklediing en het maken
van eigen 'hokken' wisten ze de Kameleon Kinheim
om te toveren tot een ware dierentuin.
Helaas bleek er nog een probeem te zijn, tussen de
apen zaten namelijk 2 pinquins en ook tussen de
olifanten en vissen zaten dieren die er niet thuis
hoorden.
Na een grondige inspectie door Steve Irwin bleek dat er in elk
hok een aantal verkeerde dieren zaten en die moesten zo snel mogelijk 'overgevlogen' worden naar het
juiste hok. Gelukkig was er daar een heuze kabelbaan voor en wist iedereen op tijd in het juiste hok
te komen.
De inspecteur controleerde de hokken en zag niets
anders dan gezonden dieren en een mooie dierentuin. Steve kreeg zijn 'OK-sticker' en kon met een
gerust hard opzoek gaan naar zijn ontsnapte dieren.

Bevernieuws...
Hallo allemaal,
Hier is het verslag van de Bevers, want we hebben een drukke periode achter de rug. Ten eerste hadden en we
het Groepsweekend, daarna onze eigen Beverweekend en als laatste het Overvliegen.
Laat ik met het eerste beginnen. Het Groepsweekend op het Naaldenveld was voor de Bevers alleen de zaterdag.
Gelukkig bleef het de hele dag droog. Het thema was Kolonisten van Catan. Wij moesten graan verzamelen en
zorgen dat we goud kregen. Nadat we “macaroni-graan” hadden gevonden, gingen we wandelen in het bos. De
kinderen hadden al erge trek, dus zochten we een plek om te lunchen. Toen kwam ook de molenaar op bezoek.
Na de lunch deden we allerlei spelletjes, zoals: “Graan”-ballen gooien en “Graan”-ballen verstoppen en je maatje
moet hem zien te vinden.
We liepen een stuk verder, Jason wist een plek met een hele grote heuvel, dus liepen we daarheen. Natuurlijk
renden we zo hard als we konden de heuvel op en dan
weer naar beneden en we lieten ons naar beneden rollen.
Verder deden we nog een aantal spelletjes:
“Zaden” (zitlappen) gooien, estafette om het verhaal van
zaadje tot brood op volgorde te krijgen en we rolden alle
ballen naar beneden.
Terug op ons eigen terrein gingen we molentjes maken
en we mochten een tocht maken op de kar. De tocht was
erg hobbelig en blauwe plekken op je achterste. Als dank
daarvoor sprokkelden we hout voor de Opzichter van de
Naaldenveld.
Ondertussen brandde het kampvuur, zodat we broodjes
konden maken. Later aten we nog avondeten (macaroni)
en nadat iedereen het goud had ingeleverd, was het voor
de Bevers tijd om naar huis te gaan.
Onze eigen Beverweekend was ook erg leuk en droog. We moesten Indira achtervolgen. Eerst gingen we oefenen
op het terrein van het clubhuis. Gelukkig konden we haar vinden, zodat ze nu echt kon verdwijnen. Omdat wij
heel goed waren, kreeg Indira een half uur voorsprong. Tijdens dat half uur zochten wij naar de eerste aanwijzing en gingen we lunchen. We moesten naar Haarlem NS en onderweg vonden we allerlei foto’s van de kinderen. Op het station mocht Joris bellen naar Indira, we moesten een vraag beantwoorden, zodat we weer een aanwijzing kregen. Bij de bloemenkraam kregen we treinkaartjes naar Zandvoort. In Zandvoort mocht de volgende
Bever bellen en we moesten naar het Juttersmuseum. Tijdens het lopen vonden we weer de foto’s, zodat we wisten dat we goed liepen. In het museum kregen we een rondleiding en iemand mocht bellen naar Indira. De vraag was:
“Hoeveel gele boeien hangen aan het plafond?”. Gelukkig
gaven we het goede antwoord, zodat we de aanwijzing kregen om naar Overveen te komen. Eerst gingen we even uitrusten en lekker spelen op het strand. Daarna liepen we terug
naar het station.
In Overveen kregen we de opdracht om naar de Zandwaaier
te lopen. Weer vonden we foto’s, dus we liepen goed. Bij de
Zandwaaier gingen we eerst gebruikmaken van het toilet en
onder een boom dronken we wat. We belden Indira op, nu
kregen we de opdracht om haar te vinden. We moesten nog
een heel stuk lopen, voordat we haar hadden gevonden,
maar daar zat ze: op een boomstam, heerlijk in het zonnetje.

Wanneer u boodschappen doet bij de Vomar, wilt u
dan die Klant-is-Koningkaart gebruiken?Bij het afrekenen van de boodschappen worden de totaalbedragen
steeds op de kaart opgeteld, hiervan wordt 0,5% door
de Vomar overgemaakt naar onze scoutinggroep.
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Als beloning kregen we een puzzel en we moesten het hele stuk teruglopen naar het station.
In Haarlem fietste Indira alvast naar de snackbar en wij liepen terug naar het clubhuis. Na het eten gingen Fulco
en Koen naar huis, de anderen bleven slapen. Voordat ze weg mochten, kreeg iedereen een Achtervolgingsdiploma, want ze hadden ontzettend goed hun best gedaan.
We keken eventjes een film en zondagochtend keken we Kameleon 2 verder af. We deden rustig aan, de kinderen waren al om 5:30 uur wakker, ze mochten elk een spelletje bedenken. Om 11:00 uur kwamen de ouders hun
kroost ophalen en was het feest afgelopen.
Als laatste is hier dan nog het stukje over het Overvliegen. Steve Stirwin was helemaal overstuur, want zijn dieren waren ontsnapt en de inspecteur kwam op bezoek. We moesten allemaal een diersoort spelen, de Bevers werden tijgers en degene die van ons overvlogen werden olifanten. Verder waren er nog vissen, pinguins en apen. We deden een aantal spelletjes om ons goed in te leven in de dieren.
Daarna moesten we onze hokken in orde maken en vlogen een aantal dieren via
de kabelbaan over naar hun eigen diersoort. We waren net op tijd klaar, toen de
inspecteur kwam en kon Steve met een gerust hart naar huis.
Dit was het, nu volgen er weer een paar gewone opkomsten.
We hebben ook weer plaats voor nieuwe Bevers, zeg dit voort,
zeg dit voort!
Groetjes, van alle Bevers, Indira en Tasia

Kabouternieuws

Hallo allemaal!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; het afgelopen kamp hebben de kabouters de wereld weten te redden.
Het was namelijk zo dat de ‘Totale Spionnen’ ontvoerd waren en die schurk die dat op zijn geweten had probeerde
half Nederland op de blazen met een bom. Via videoboodschappen hadden we contact met de spionnenleider Gerry. Zo hebben we mede dankzij ons intensieve staaltje spionnenwerk de bom onschadelijk weten te maken en de
totale spionnen weten te bevrijden. Zij hebben vervolgens Chefke, de dief, opgespoord en opgepakt, zodat we allemaal weer met een gerust hart terug naar huis konden gaan.
De afgelopen opkomsten zijn wij begonnen aan onze majorettevogels. Ze worden steeds leuker maar er is het komende jaar nog genoeg werk aan te doen. Ook staan er andere gave dingen op het programma zoals de readysteady-cook-opkomst en Halloween, waarmee we een pompoen gaan uithollen.
Met overvliegen zijn Jente en Charlotte naar de scouts gegaan,
dit maakt dat we nu 18 kabouters hebben. Een gezellige groep,
maar we zijn natuurlijk altijd opzoek naar meer meiden die mee
willen doen!
Hi, hi, hi, kom nu vlug, volgende keer zijn wij weer terug!
De kabouters
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Welpennieuws
Bier en Skittles…
Het afgelopen welpenkamp hebben we weer een hoop spannende dingen beleefd. Het begon allemaal op de eerste zaterdag van het kamp. De tenten
stonden, de bedjes lagen en iedereen was klaar voor een week “mijn tent is
top”. ’s Avonds na het eten was het tijd voor een avondwandeling. We waren nog maar net het terrein af of we liepen tegen een heuse crime-scene
aan. Er was een man van de politie bezig om bewijs te verzamelen en we mochten niet verder
lopen. Toen de agent werd terug geroepen naar het bureau hebben we eens goed rondgekeken. Er bleek een ridder vermoord, wat best wel gek is in 2008! In de krijt tekening op de crime-scene was gelukkig een aanwijzing verstopt. Na een nachtje slapen was het tijd om achter
de aanwijzing aan te gaan. Aan het eind van een lange wandeling kwamen we bij de Pyramide van Austerlitz aan. Volgens een ridder daar was dat al
eeuwen het geheime hoofdkwartier van de Tempeliers
waar zij de Ark des Verbonds verstopten voor de Saracenen.
Die Saracenen kwamen alleen steeds dichter in de buurt van het geheime
hoofdkwartier, dus was het tijd voor een nieuwe. De Tempelier vroeg of wij
een tijdje op de Ark wilde passen terwijl hij er een nieuwe geheime plek voor
ging zoeken. “Natuurlijk, geen probleem, doen we, zo zijn we…”
Zondag avond zijn we begonnen met het bouwen van hutten voor een
totem. Iedere totem was een deel van onze ridder uitrusting. Op maandag
hebben we voor een totem een riddertoernooi gehouden. En ’s avonds zijn
we gedropt. Ineens werden de welpen achter in een geblindeerde auto gegooid en zomaar ergens heen gereden. Op de vreemde locatie aangekomen
kregen ze van de leiding te horen dat ze zelf de weg terug moesten zoeken
naar het kampterrein. Best lastig en spannend, zeker als het al begint te
schemeren en dus snel donker wordt. Iedereen heeft uiteindelijk de tenten
weer teruggevonden en na een warme kop thee was het tijd om de slaapzak
in te kruipen.
Op dinsdag zijn we een heel serieus gaan relaxen bij een zonnig meer in de buurt, lekker
bakken in de zon, zwemmen naar het eiland of klauteren in het klimrek. Ook kwam er ineens
een man in erg vreemde kleding vragen of wij misschien een klein gouden kistje gezien hadden, die hij verloren was toen hij in de week voor ons op Austerlitz had gekampeerd. Alleen
zag hij er niet uit als iemand van de scouting. En het kistje wat hij omschreef leek veel op de
Ark die wij moesten beschermen. Gelukkig waren we van te voren gewaarschuwd en hebben
we de Saraceen weer weg gestuurd. Een van de dingen die nog ontbrak aan onze ridder
uitrusting was een pijl en boog. Dus die zijn we op woensdag gaan maken. Op woensdag
avond brak er een beetje paniek uit. De Ark was gestolen! We wisten even niet wat we
moesten doen, dus zijn we er eerst
een nachtje over gaan slapen. Donderdag zijn we een
ruilspel gaan doen op het terrein. Dat heeft ons een
‘handy bulb’ opgeleverd en een echte EK bal. ’s Middags
zijn we naar Austerlitz geweest. Daar was de lokale supermarkt bestolen van alle bier en skittles! (Uit onder-

zoek blijkt dat Saracenen van bier en skittles houden…)

Samen met de agent die bij de supermarkt stond zijn we
het skittle spoor gaan volgen. Het liep dwars door het
dorp heen naar het bos. Daar zagen we een man lopen
met kleurige kleding. Het was de Saraceen die we eerder
deze week ook al zagen! Erachteraan! Toen we hem te
pakken hadden is ie netjes aan de agent over gedragen
en zijn we gaan zoeken naar de ark die hij ergens in de
buurt had verstopt. Gelukkig hebben we die redelijk snel
gevonden en was het tijd voor een feestmaal.
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De volgende ochtend kregen we bericht
van de Tempelier; hij had een nieuwe locatie om de Ark veilig op te bergen. Het
Muiderslot! Alle welpen zijn toen in volledig
ridder pak de bus in gestapt naar Muiden.
Daar hebben we eerst het kasteel eens
goed verkend. Totdat we plotseling de ridder tegen kwamen. We hebben hem netjes de Ark terug
gegeven en niet verteld dat ie eerst gestolen was. Hij was
erg blij met ons. Na een bezoek aan de valkenier en een
groepsfoto was het weer tijd om terug te gaan naar het
kampterrein. ’s Avonds hebben we nog een groot kampvuur gemaakt en de volgende dag was het kamp alweer
voorbij. Iedereen ging moe naar huis.
Na de vakantie zijn
we dit seizoen weer fris begonnen. De kampfoto’s bekeken en een speurtocht gelopen. En toen was het weer tijd voor het groepsweekend. We hebben met de hele groep op het Naaldenveld gekampeerd. Daar bleek de Koning van Catan door zijn vrouw het land uitgezet. Hij vroeg of wij hem wilde
helpen met het koloniseren van een nieuw stuk land, zodat hij daar een koninkrijk kon starten. Natuurlijk wilden wij dat, iedere speltak zorgde voor een
eigen grondstof die ze daarna in goud omzette. De welpen hebben voor het
hout gezorgd. We zijn begonnen met bomen omhakken, daarna hebben we
het hout verzameld en gezaagd. Het gezaagde hout hebben we vervolgens
verhandeld voor goud. Al het goud werd in een grote kist verzameld. Toen
we ’s avonds in bed lagen klonk er ineens een hoop lawaai; het goud was
gestolen door struikrovers! Na een potje dodende straal hebben we al het
goud weer teruggehaald, zodat we dit zondag aan de Koning van Catan konden geven. Hij was erg blij met het goud en beloofde ons dat we, zodra zijn
nieuwe paleis af is, eens mochten komen kijken.
Goede Jacht!
De welpen

Let op!!
en wees er op tijd bij om op te geven!
Vanaf komend seizoen ook bij
Kameleon Kinheim
Een eigen driem clien tiem!!
Wilt u meer weten hoe op te geven,
lid te kunnen worden of slechts voor meer informatie kijk op
www.kameleonkinhein.nl
en klik op het
driem clien tiem logo..

Sponsorloterij

Bent u al lid van de Sponsor loterij, dan kunt u de clubgegevens wijzigen via
www.sponsorloterij.nl/clubs/speel mee voor eigen club/omzetten loten (of bellen:
0900-3001400) en deze omzetten ten gunste van de Kameleon Kinheim Scoutinggroep.
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Expeditie Wicklow 2008

Explonieuws

Aangezien het weer in de eerste week van de zomervakantie in Nederland veel te mooi was besloten de explorers
om in de laatste week van de zomervakantie naar Ierland te gaan en met succes. Een regenachtige kampweek
was het resultaat, maar het heeft de pret niet gedrukt.
Na een treinreis van Haarlem naar Charleroi, een paar uur rondhangen in
Charleroi waar traditiegetrouw de Mc werd bezocht stonden we ’s avonds met
z’n allen klaar om per vliegtuig naar Dublin te reizen. Bijna ging Floriaan niet
mee, omdat hij z’n boardingpass kwijt was geraakt. De paniek op de gezichten van de begeleiding was om te smullen en het contante geld was al verdeeld om 1 begeleider een nachtje in Charleroi te laten en de volgende ochtend samen met Floriaan met een vers geboekte vlucht naar Dublin te laten
gaan. Het mocht gelukkig niet zo zijn, op het laatste moment wist Floriaan de
douanebeambten zodanig te irriteren dat ze hem maar door hebben laten
lopen. Na een taxirit met een super-de-luxe taxibusje waar al vele Ierse popsterren mee hadden gereisd kwamen we aan op hét nationaal labelterrein van Ierland: “Larch Hill”. Hoofdschuddend hoorde de kampstaf onze plannen aan om nog in het pikkedonker om 1 uur ’s nachts in de regen onze tentjes op te zetten: “jullie slapen mooi in de chalet hierachter.” De chalet was nog geen
maand oud en er was zo te zien nog niet veel in geslapen. Dat de chalet zodanig duur
is om in te slapen dat het een weekje kamp voor ons onbetaalbaar zou maken en dat
wij er nu dus gratis in lagen maakte mijn nachtrust er in ieder geval een stuk beter op,
we blijven toch Hollanders nietwaar? De volgende ochtend bleek een Groningse studentenstam naast ons ingetrokken zijn. Zij waren van plan door de Wicklow Mountains
te gaan trekken. Bij het ontbijt wisselden we nog wat wederwaardigheden van het Ierse uit en vooral veel broodbeleg en koffie.
De heenreis had Sarah in ieder geval geen goed gedaan. Ze had niet meer normale nekklachten en kon zich niet
meer normaal bewegen. Tijd voor de begeleiding om te splitsen. Simone ging met haar mee naar het ziekenhuis.
De altijd humoristische kampstaf grapte nog dat als ze niet beter werd het beter was om Sarah neer te knallen
(een grap die in zijn context wel leuk was) en later snapten we ook waarom. In totaal hebben de dames meer
dan 9 uur zonder te eten op de eerste hulp gezeten, werden er operaties uitgevoerd op de gang (niet bij Sarah
gelukkig) en zijn in totaal alleen wat foto’s gemaakt en pijnstillers voorgeschreven. De rest van de explo’s ging
bezig met het opbouwen van het kamp, de tenten, de keuken en het doen van inkopen bij de supermarkt in de
buurt. De kampstaf was zo vriendelijk om ons met de auto te brengen! Al met al –voor diegenen die niet in het ziekenhuis zaten- een
lekker relaxed dagje op en rond het terrein.
De volgende dag werd besteed aan het bouwen van een toegangspoort. Echt mega was ie niet, we hadden alleen sisaltouw en korte
paaltjes, maar wel mooi en met ’s Neerlands driekleur hoog in de enige lange piopaal die we hadden. Zo mooi dat de poort later die week
door een Noord-Ierse groep met vlaggen werd behangen en dat ze
voor de poort poseerden. Ergens in de provincie Antrim circuleren nu
wervende folders voor de “St. Mary of the Gate” groep met ONZE
poort erop (stelletje charlatans!) We zijn echter wel goed bevriend
geraakt, hebben in de loop van de week nog een gezamenlijk kampvuurtje gehad en dassen en vlaggen geswopt, waardoor ons explohok nu vol hangt met Ierse vlaggen.
Het was echter verder zeker geen theekransje, dit kamp. De dag voor de hikedagen besloten we een dichtbij gelegen heuvel te beklimmen, om te oefenen zeg maar. Ons was beloofd dat er mooie klimrotsen waren. Daar aangekomen viel dat klimmen tegen. Goed,
mooie boulderplek, maar onze touwen, helmpjes en karabiners hadden we voor niets meegesleept. Wel kwamen we een Ierse boulderaar tegen die ons aanraadde niet naar Glendalough (wat in de Ierse klimgids werd aangeprezen) te gaan, maar naar de voormalige steengroeve in het dorpje Dalkey. Dat hebben we tegen het einde van de week ook gedaan. Een
prachtig klimgebiedje, met veel verschillende, helaas wel wat korte, routes. De zekermiddelen (meestal twee ogen met een ketting om je touw aan te bevestigen) die in de meeste
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klimtuinen al vast bovenaan zijn aangebracht waren hier niet aanwezig. De Ieren zekerden met behulp van de
kleine struikjes die boven op de rotsen groeiden, maar die voldeden aan geen van de NKBV-criteria van : boom,
stevig geworteld, meer dan 20 centimer doorsnede). Het schijnt al jaren prima te gaan, maar wij hebben toch
wat losse rotsformaties gebruikt om ons touw aan in te hangen. Het klimmen was supergaaf, in uitzonderlijk
prachtig weer, maar door de lange reis helaas maar veel te kort. Volgend kamp zeker veel meer!
Ook stond er een twee-daagse hike op het programma, dwars door
de Wicklow Mountains over de Wicklow-way (in de provincie Wicklow, ja alles heet daar ook Wicklow, zelfs sommige winkels, heel
handig). De eerste dag voerde ons door de stromende regen door
groene heuvels (we weten nu ook waar dat groene door komt)
naar de voet van de Powerscourt mountain (600 meter omhoog).
Daar bleek dat de eerder in de week gelopen wandeltochten toch
voor Bas hun tol begonnen te eisen. Hij brak de tocht samen met
mij af. De rest ging verder over de
heuvels, het uitzicht viel door de
dikke erwtensoepmist helaas wat
tegen, maar het zorgde wel voor
een prachtige alleen-op-de-wereld
achtige sfeer in een ruig landschap. Bas en ik gingen verder naar de grote weg
die naar het plaatsje Roundwood zou leiden, waar het terreintje in de buurt lag
waar we die avond zouden slapen. Na een paar kilometer lopen waren we op een
landweggetje naar de grote weg en besloten de eerste auto aan te houden die
we zouden tegen komen om te liften en…. Succes! Een Amerikaans echtpaar,
drijfnat, net als wij, van een wandeling bij de waterval die wij ook waren gepasseerd, waren onderweg naar Glendalough
iets ten zuiden van Roundwood. Geen probleem voor hen dus om ons even af te zetten. Zo stonden we dus al redelijk vroeg bij
het labelterreintje. Een vreemd labelterrein
met een verlicht toiletblok en meerdere
gebouwen, waaronder het materiaalhok die open stonden, roeiboten die
half los lagen, maar vooral verlaten. Het had daardoor iets postapocalyptisch. Wat daar nog aan bijdroeg was de Volkswagenbus zonder
motorblok waar we nog een tijdje in gezeten hebben, wachtend op de rest.
Die kwamen rond etenstijd aanlopen, met reacties variërend van “ik ben finaal gesloopt” tot “van mij had het nog
wel wat verder gemogen”, maar toch moe en voldaan. De pastamaaltijd smaakte daardoor dus extra goed. In de
stromende regen hebben we onze tentjes opgebouwd en zo moesten we ze de volgende dag ook weer afbreken.
Conclusie: ze kunnen goed tegen water. Voor het ontbijt schuilden we in een groot gebouw wat flink verbouwd
werd. Daar bleek dat er slakken in ons brood waren gaan zitten. Tom (onze vegetariër) werd ongewild getrakteerd op een boterham met iets te verse ongekookte escargots.
Daarna gingen we verder. De vorige dag was zwaar
geweest en Simone ging met een aantal explorers per
taxi (de chauffeur ging naar zijn werk en dus konden
ze voor 20€ ongeveer 40 kilometer meereizen naar
Dublin). De rest ging door de extreme regenval niet
dwars over de Wicklow Mountains verder naar het
westen, maar naar Glendalough, het touristische dorpje in het zuiden. Een mooie maar wel veel kortere
wandeling. Vanuit Glendalough ging er een privé busonderneming en dat zag je aan de prijs, die was stukken hoger dan de ook al niet goedkope Dublin Bus.
Die was niet alleen duur, maar ook het bijbehorende
bussysteem was nogal curieus, de Dubliners weigeren
dan ook over een bus-systeem te spreken. Eigenlijk
komt het er op neer dat soms de bus wel komt en
soms ook weer niet. Dat was in ieder geval duidelijk.
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Met name in het centrum komt de bus wat vaker en daarbuiten wat minder vaak. In ieder geval komt de bus
niet op de tijden die op de vertrekstaten bij de halte staat, dat is namelijk de tijd dat ie wegrijdt bij het busstation, dus je moet op de halte uitrekenen hoe ver je daar vandaan zit en hoe lang jij denkt dat de bus daar over
doet. Handig.
Ik laat nog de nodige avonturen weg, dit om te voorkomen dat dit hele KK-tje door het kampverslag van de
explo’s wordt gevuld, maar meer van onze wilde Ierse avonturen is binnenkort ongetwijfeld op ons deel van de website te lezen of vraag het anders de
explo’s zelf, die waren er immers bij. Volgend jaar zeker weer ver weg, de
bergen in, oost Europa wordt gefluisterd, maar ook de Alpen en de Pyreneeën
zoemen rond. Al is het altijd afwachten wat voor weer het wordt, de begeleiding hoopt in ieder geval op een gebied wat iets warmer en droger is.
Jelle

6.

9.

Agenda

Om te onthouden..

18-25 oktober 2008
Herfst vakantie. Let op wie
wanneer opkomst heeft. Leiding geeft het aan!

15 november 2008
Sinterklaas komt in het land en
de bevers hebben Pietenfeest.

29 november 2008
Misschien komt Sint wel op de
groep langs of misschien een
stel zwarte pieten. De leiding
zal contact houden met de
pieten en tijdig inlichtingen
verstrekken .

20 december 2008
Ieder jaar vieren we kerst met
zijn allen en dit jaar op 20
december. De tijden worden
aangepast . Dus hou de mededelingen in de gaten

KK- online
Voor de laatste nieuwtjes, informatie over
alle activiteiten, enz. enz. Kijk op de website
van de kameleon kinheim. Hier vindt u alle
antwoorden op uw vragen. Hier vindt u ook
de e-mailadressen van de diverse leiding en
bestuursleden.

In 2010 bestaat scouting
100 jaar in Nederland en
dat gaan we vieren. Landelijk zijn er allerlei initiatieven die vanuit de groepen
worden ondersteund. Ook
de Kameleon Kinheim leveren twee ambassadeurs die
voor ons de bijeenkomsten
gaan bezoeken. Zij krijgen
uit eerste hand de laatste
berichten en kunnen ons
dus bijna rechtstreeks op
de hoogte houden. Wilt u
weten wat er landelijk al
gaande is kijk dan eens op
www.100jaar.scouting.nl

Voor iedereen die wel eens
Sinterklaas thuis wil laten komen. Er zijn goede contacten
met de sint .
Hans en Thea van Lieshout
kunnen u alles vertellen over
data en tijden en eventuele
kosten.
Voor informatie kunt hen bellen 023-5274779

www.kameleonkinheim.nl

3 januari 2009
Gelukkig Nieuwjaar en dan
hebben we onze jaarlijkse boerenkoolmaaltijd.
Of we boerenkool eten is altijd
de vraag maar dat het gezellig
wordt is zeker!

Kopij inleveren
voor 6 december
in de kopijbus
of via
kkn@kameleonkinheim.nl
Volgende KK-tje
komt 13 december uit!

De Kaashoek

Voor binnen- en buitenlandse kazen,
vers gebrande noten en voor heerlijk
belegde broodjes.
De Kaashoek
Gen. Cronjéstraat 22
2011 JH Haarlem

Telefoonnummers teamleiders
Bevers:
Kabouters:
Welpen:
Scouts
Explo’s
Stam

Tasia
Wiwo
Mang
Sappol
Jelle
Milroy

023-5262603
023-5398094
023-5315868
023-5490282
023-5275721
023-5397970

Graag vooraf afbellen als uw zoon of dochter een opkomst verhinderd is.
10.

